Έ ν ΑΘΗΝΑΙΣ 2 2 Οκτωβρίου 1889

ΕΤΟΣ Γ .

ΑΡΙΟ. 137

U p tO JV
Β Α Ο Μ Α Δ Ι Α Ι
ΣΥΝΤΑΣΣΟΜΕΝΗ

nmnnmmrniirniinma Ξ1

ττησίο ίτ^ριμι) ρποπΛτιρίοτία

ΥΠΟ

ΚΥΡΙΩΝ

Α ΙΕ ΥΘ ΥΧ ΤΡΙΑ

b

Διά τό: άνυστόγραφα άρθρα εό- |
θυνεται ή σ^ντάκτις αυτών κυρία |
Κ α λ λ ι ρ ρ ό η Πα ρρ εν.

ΚΑΛΛΙΡΡΟ Η ΠΛΡΡΕΝ

Διά τ?) ’Εσωτερικόν Δρ.
Β
Δια το Εξωτερικόν Φρχρ. 8

ΣνχδρομΎ\ζα\ έγγραφονται εις τό Γραφεϊογ
ΓΡ Φ Π « ν Δ Ι Κ ν Θ ν ' λ Ε « ν
'Οδός Μουσών καί Νίκης
Ά ρ ι θ . 7 άπέναντι του γραφείου 1
τής Νέας Έφηαερίδος.
Γ ρ α φ ε ί ον άνοικτον καδ’ |
έκάστην άπό 1 0 — 12 π. μ.
Πάσα παρτήρησις έπί τής |
άποστολής του φύλλου γ ίνετα ι |
δεκτή μόνον έντός όκτω ήμερων. §
1 1 iiitiiimitimmmitHiimimüiiiisiiiiiHiimmiiiiiiiMiiitmmiimiii -_η

^ Φ η μ ε ριδ ο ς

zt)q

£Γω ν , Κ υ ρ ι ω ν

καί παρά ζω Βι62ιοπωΛείω ΒίΑμπε^γ
vww/ww

*Er ζω Έξωζερικω δε παρ' απαοι zoic,
άνζιπροσώποις ημών.
W
V
W
W
W

Σώματα πΛήρη εοΰ α ’ καί β 1. ¿’ τους ενρίσχοτται πα ρ’
ή μ ΐν χαΐ π α ρ ’ α π α α τοtc άντιπροσώποιο ημών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

*Η άρμον α Ιν τ?) ‘ Ενώσει.— Καλώς μας ήλθες (ποίημα ποός την
ποίγκ ^πίσσαν Σοφίαν) ύπο κ Φλωρεντίας Φουντου/λή. Α ί γα μήλιο ι
άμφιέσεις χαΐ πομπαί. ‘ Η ήμίρα της παρουσιάσεως.— ‘ Η Ιν I ριπολει
‘ Ελληνική αποικία ^ύπο κ . ‘ Κλίνης Κόκκινα. — Παρασηαοφόρησις μονα
χής Ιν Τογκίνω (υπο δος Μαρίας Δελφύ ίατροΟ) — ‘ Η Ιρήμην Ιν ^
Ιν ’ Αμερική καταδίκη τής Σάρας Βερνάρ (ύπδ "Ε)βας Δυρσάν).
‘ Η θρησκεία κα\ αί γυναίκες Ιν Lausanne (ύπδ δος ΚλειοΟς Αουή).
— Ποικίλα. — ’ Αλληλογραφία. — Συμβουλή.— Σ υ ν τ α γ ή .— Ειδοποιή
σεις.— Έ π ιφ υ λ λ ίν .

Η ΑΡΜΟΝΙΑ ΕΝ Τ Η Ε Ν Ω Σ Ε Ι
Οιαν μαγικήν αρμονίαν γέννα απανταχού του κόσμου Ο
σύνδεσμος, ή εν τή ενώσει συμφωνία. ’Ίδετε τήν έλαφράν καί
χαρίεσσαν ψυχήν πόσον ωραιότερα φαίνεται έξαπλούσα τά χρυσίζοντα πτερά της επί του μόλις άνθίσαντος ρόδου! Πόσον
γοητεύει τό γλυκΰ τής άηδόνος άσμα, έςερχόμενον εκ του βά
θους του συσκίου δάσους, ένθα ή θελκτική ψάλτις έχει κτίσει
τήν Φωλεάν της. Πώς ¿jpaiov καί μυροβόλον άνθύλλιον περι
χέει γλυκύ καί ήδύπνουν άρωμα, όταν περί αυτό πτερυγίζ'/)
έλαφρώς βομβούσα ή χρυσή καί εργατική μ-έλισσα ! Ουτω
καθ’ άπασαν τήν φύσιν ένούμενον τό ρόδον μετά τής ψυχής,
ή μικρά άηδών μέ τό μεγαλοπρεπές καί παχύσκιον δένδρον,
τό χαρίεν άνθος μετά τής θελκτικής μελίσσης άποτελούσι τήν
αρμονίαν εκείνην, ήν μόνον ποιηταί δύνανται νά εξυμνήσωσι
δεόντως.
Ό άνθρωπος, 6 βασιλεύς του κόσμου ΰπόκειται καί αυτός
εις τόν άμετάτρεπτον τούτον φυσικόν νόμον.Μόνον έν τή ενώσει
τελειοποιείται, συμπληρούται, άνταποκρίνεται πρός τήν αρμο
νίαν τής φύσεως.
Ιδού διατί ό διάδοχος τού Ελληνικού θρόνου παρίστατο
τήν παρελθούσαν Κυριακήν έν τω ναω τής Μητροπόλεως εις
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Τα ιτεμιτόμενα ημί^ χειρόγραφα
δημοσιευόμενα ή μή δεν Ιπιστρέφονται. — ’Ανυπόγραφα καί μή
δηλοΰντα την διαμονήν τής άποστελλούσης δεν είναι δεκτά. —
Πάσα αγγελία άφορώσα εϊς τάς
Κυρίας γίνεται δεκτή.
Α ! μ ε τα β ά λλ ο ν τα ι διεόδυνσιν
δφείλουσι ν4 άποστελλωσι γραμ ματόσημον 50 λεπτών προς Ικτύ π ω σ ιν νέας ταιν ία ς.

τάς χιλιάδας των πρός αυτόν ¿στραμμένων βλεμμάτων υπό
νέαν ολως καί ασυνήθη ό’ψιν. Ήνοϋτο Ιν μυστηριώδει τής φύ
σεως καί τού ουρανού αρμονία μ.ετά τής αγαπητής τής καρδίας
του, υποκύπτων ένωρίτατα εις τόν γλυκόν τού δεσμού ζυγόν,
εις τόν κραταιόν τής ένώσεως νόμον.
Δικαίως οθεν ή ημέρα εκείνη μετά τόσης πομπής καί με
γαλοπρέπειας Ιπανηγυρίσθη. Δικαίως αί σάλπιγγες, αί τήν
ανατολήν τού ήλιου άναγγείλασαι ήλέκτρισαν τόσας χιλιάδας
λαού, οΰ αί καρδίαι ένα καί τόν αύτάν έπάλλον κατά τήν
στιγμήν εκείνην παλμόν. Δικαίως ή πόλις εστολίσθη μέ τό
ώραιότερον καί πλουσιώτερον ένδυμά της, όπερ έπλεζεν άπό
κυανόλευκους σημαίας, άπό μύρτα καί άνθη, καί άπό χρυσάς
τού θαλπερού ήλίου της άκτινας. Δικαίως νέοι καί γέροντες,
πτωχοί καί πλούσιοι, μικροί καί μεγάλοι άπετέλεσαν μέγαν
έξ άνθρώπων χείμαρρον, κατακλύσαντα πάσαν οδίόν, άφ’ ής θά
διήρχετο ό ήρως τής εορτής, ο προσφιλής τού έθνους διάδο
χος, ό'χι πλέον νεανίας υπό κηδεμονίαν, ζητών θάλπος έν τή
μητρική άγκάλγ καί στήριγμα εν τή πατρική ισχύι, άλλ’
άνήρ τέλειος, σύζυγος εύσταλής, άναλαβών υπό τήν προστα
σίαν, υπό τήν στοργήν του τήν περί ευτυχίας μέριμναν αθώας
νεαράς κόρης. Καί ο ναός συγκλονεΐται καί οί οφθαλμοί όλων
υγραίνονται, καθ’ ήν στιγμήν οί σεπτοί τών^νυμφίων γονείς
δδηγούσιν επί τού ιερού βωμού τό νεαρόν ζεύγος, καί ο τού
Θεού σεμνός άντιπρόσωπος ευλογεί τή > ένωσίν των. Τήν σ τιγ 
μήν εκείνην τελείται έν τή ψυχή τού νέου^πρίγκηπος τό υψιστον τών θείων μυστηρίων. Είναι ή πρώτη ιερά8ευθύνη, ήν ενώ
πιον θεού καί άνθρώπων άναλαμβάνει. Καί ορκίζεται ενώπιον
ολοκλήρου τού έθνους νά προστατεύσω καί καταστήσ·/) ευτυχή
τήν κόρην, ήης χάριν αυτού έγκατέλειψε διά παντός οικογέ
νειαν προσφιλή καί πατρίδα γλυκεϊαν καί μεγάλην.
'Η στιγμή είναι ιερά καί επίσημος διά σύμπαντα.τόν Έλ-
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ληνισμόγ. Ή σύζυγο; καί ό οίκο; είναι ό έν σμικρψ τύπο; τής
πατρίδος καί πολιτείας. Ή μικρά ευθύνη ήν αναλαμβάνει σή
μερον ό διάδοχο; του ‘Ελληνικού θρόνου απέναντι μιας γυναικός, θά τώ χρησιμεύση ώς μάθημα διά τήν μεγάλην καί β χ ρεΐαν ευθύνην, ήν προώρισται νά άναλάβφ απέναντι τή; πα"τρίδος.
Εις τά μυστήρια τής άφοσιώσεως, τής στοργής, τής αγά
πης, καί τή; αΰταπαρνήσεως θά μυήση αυτόν ή ί ερμανίς ήγεμονόπαις, ήν από τής παρελθούσης Κυριακής ή Ελλάς υίοθέτησεν. *Ας εύχηθώμεν πάσαι καί πάντες, ό'πως ή λευχειμο
νούσα παρθένος, ή έν τφ γλυκεΐ βλέμματί τη; τόν ουρανόν
μας κάταυγάζουσα. τρέφη καί έν τή εύγενεί ψυχή της αισθή
ματα αντάξια τής θείας καί υψηλής αποστολής της.
Αί μεγάλαι Βασίλισσας ώς άποδεικνύει ή ιστορία τών
λαών, άνέδειξαν μεγάλα έ'θνη καί συνετέλεσαν εις τήν ευτυ
χίαν αυτών. "Ας εύχηθώμεν, ότω: ή σημερινή παιδίσκη φανή
άνταξίχ τών εύεργετικωτάτων διά τήν πατρίδα της βασιλίδων
προγόνων της, ών σκηπτροϋχος τόν πατριωτισμόν, τήν αύταπάρνησιν καί τήν μεγαλοφυίαν έγένετο ή προμάμμη αυτής,
ή' ένδοξον έν τή ιστορία τού Γερμανικού έθνους καταλαβοϋσα
θέσιν Λουΐζα τής Πρωσσίας.

τ^σσαρες μεγαλοπρεπείς οκρίβαντες, έφ’ ών έστηρίζόντο τέσσαρα μεγάλα καί ώραΐχ αργυρά μονοάλια, άτι να εχρησίμευσαν^καί εις τήν βάπτισιν τού διαδόχου . Έν τώ μέσοι τής
έφέόρας άντί τραπέζης έτέθη αρχαιότατος ιερός λίθος, όστις
εφυλασσετο εΐ; τό παρεκκλήσιον τής Μητροπόλεως. Επιγραφή
αρχαιότατη επί τού λίθου τούτου μαρτυρεί, ότι μετεκομίσθη
εκ Κανά τής Γαλλιλαίας καί ότι επ’ αυτού έτελέσθη ό πρώτος
γάμος, εις ον παρευρέθη καί 8ν ηύλόγησε διά τού θαύματός '
του ο ’Ιησούς. Ό ιερός ου το; λίθος έχει μήκος 2,30 μέτρων,
πλάτος 0,μ3 καί ύψος 0,33. Έστηρίζετο έπί ξυλίνου οκρίβαντος, επικεκαλυμμένου διά κυανόλευκων σημαιών.
Ε,.ί . ής εξεόρας ταυτης ϊσταντο οί μελόνυμφοι μετά
σεοάσμου και κατανύξεως. 'Ο διάδοχος έν μεγάλη, στολή, ή
πριγκήπισσα Σοφία λευχειμονούσα. ’Όπισθεν τών μελονύμφων
ιστατο 6 πρίγκηψ Ερρίκος μετά τού Τσάρεβιτς, οίτινες καί
αντήλλαξαν τά στέφανα μετά τών λοιπών ηγεμονικών παρανύμφων. Παρ’ αυτού; οί γονείς, οί βασιλικοί συγγενείς καί ό
κλήρος.
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τό πλήθος ένθουσιά καί άναπέμπει πρός τόν Πλάστην δέησιν θενικός εκ λεμονανθών, δανειζόμενος τό άρωμα καί τήν εύωυπέρ τής ^ευτυχίας καί χαράς τών νεόνυμφων.
! δίαν του έκ τής γλυκείας τή; νύμφης άποπνοής. Έν τώ μέσω
Οί υψηλοί τού νεαρού ζεύγους συγγενείς έσπευσαν τότε νά τού στεφάνου τούτευ καί πρός άσφαλεστέοαν τού πέπλου συγ,άσπασθώσι καί συγχαρώσιν αύτό. Ό βασιλεύ; μας τούς ά- κράτησιν έπορπούτο ούτος διά καρφίδο; έκ παμμεγίστου μοσπάζεται μετά διαχύσεως, ο αύτο/ράτωο λησμονεί πρός μίαν , νολίθου άδάμαντος. Ά λ λ ’ εκείνο, όπεο δέν περιγράφεται ήν ή
στιγμήν τό μεγαλεϊον του καί τήν έξοχον δύναμίν του, ίνα 1 χάρις, ή γλυκύτης, ή άγνότης, ήν άπέπνεε τό.μειδίαμα τής
μόνον ίο; εύτυχής θνητός αδελφός, άναπληρών φιλόστοργον νύμφης.
καί προσφιλή πατέρα περιπτυχθή μετά στοργής τήν αγαπη
Εντός τής χρυσοτεύκτου μεγαλοπρεπούς βασιλικής άμάτήν αδελφήν του.
ξης, τής υπο έφ ύευκών θαυμασίων ίππων συνοδευομένης καί
ύπό ισάριθμων λευκοφόρο/ν ιπποκόμων οδηγουμένης, η πριγκηπισσα Σόφια ωμοιαζε ποός ώραίαν μυθολογουμένην θεό
τητα. Πρός τά δεξιά αύτής διεγοά- ετο μεγαλοπρεπής * καί
επιβαλλουσα η πάντοτε θχλεοχ καλλονή τής βασιλίσσης μας,
ΕΙΣ ΤΟΓΣ ΓΑΜΟΤΣ
περιβεολημένης ύπό τής ωραίας έθνική; ενδυμασίας, ήτις τό
Τούτο ένδιαφέρει πσλύ τά; μή εύτυχησάσας νά παρευρσον θαυμασίως διαγράφει τήν ώραίαν τού προσώπου αύτής κα
θώσιν είς τό με-γαλοπρεπές θέαμα τών γάμων τού διαδόχου.
τατομήν. Σεμνή καί όλη χαρά έμειδία καί έχαιρέτα τό
Τι έφερεν ή νύμφη ! τί αί ύψηλαί κεκλημέναι. ’Ιδού ό,τι άπλήθος
δια την αγαπην, ήν εδεικνυε πρός τήν ιέαν κόρην της,
πλήστως καί μετ’ ευχαριστήσεως άναγινώσκουσι/ α! τού ίξωάν καί μάλλ,ον ώς άδελφαί όμοιάζουσι.
Κ τερικοϋ συνδρομήτριαί μας. 'Η τουαλέττα είναι τό μάλλον
Ο μητροπολίτης Γερμανός, περιβεβλημένος τήν έπί τφ '
Αλλα καί αλλη καλλονή, τύπος 8ν ο Ραφαήλ εΐχεν ύπ’
I γαργαλίζον καί συγκινούν τήν γυναίκα τού αίώνος μας. Έ σκοπώ τούτω έν Βιέννη κατασκευχσθεϊσαν πολύτιμον άργυδψει όταν έγραφε τήν Παναγίαν του, αναγκάζει τούς πάντα;
, φερε λοιπόν ή νύμφη —μή έκπλαγήτε, δέν διηγούμεθα μύθους
ρουφαντον στολήν του μετά πάντων τών Ελλήνων αρχιερέων,
νά άποκαλυπτωνται, πολλούς δέ καί νά έκλαμβάνωσιν αύτήν
I τ ι; Χαλιμάς άν και ή ήρωίς μας είναι βασιλοπούλα — τήν
χρυσεπαργύροι;
άμφίοις
ήμφιεσμένων,
μέ
τα
επίχρυσα
σκήπτρά"
ώς νύμφην. Είναι ή ωραία τού βασ·λέως μας αδελφή πριγκή-------------------- «ΒΟΟΒΜ
— ----ώραίαν λευκήν έκ πολυτίμου άνθοπο-.κίλτου όλοσηρικοϋ έσθήτα
των καί τάς λιθοκοσυ.ήτου; μίτρας των διεφιλονίκουν κατά .
πισσα τής Ούαλλίας, φέρουοα λευκήν έκ βαρυτίμου όλοσηρικοϋ
της, μέ τό λευκόν καί μεγαλοπρεπές παρθενικόν πέπλον της,
τήν αίγλην καί τόν πλούτον τά πρωτεία πρός τούς κοσμικούς
ΚΑΛΩΣ ΜΑΣ ΗΛΘΕΣ
εσθλτα μετ’ ανεκτίμητων τριχάπτων. Έπί ερυθρά; ταινίας
άπαράμιλλον τήν τέχνην καί τήν έκτέλεσιν. Τούτο άποτεαρχηγούς. Μετά τήν άνάγνώσιν υπό τού Μητροπολίτου τών ώ- Υ
εΐχεν άναρτήσει άπό της σφηκοειδούς οσφύος της τό παράσημον
Φ υτά ή αϋρα δροσερή, σιγά, τ ό χ ΰ μ ’ ά φ ρ ί ζ ε ι !
F λεΐται ύπό πολυτίμων τριχάπτων τών Βρυξελλών, έπιπεποιραίων καί. εποικοδομητικών τού γάμου ευχών, τά έκ καθαρού
τού Αστέρος τών Ινδιών. Τήν ώραίαν κεφαλήν τη; περιέ
Ό ο ύ ρ α τό ς χ α μ ο γ ε Λ ά x l ' ό η.Ιίος χ α ι ρ ε τ ί ζ ε ι κιλμένων δι’ Ένετικών κεντημάτων. Τό κάτω άκρον αύτού
χρυσού βαρύτιμα στέφανα υψώθησαν ύπερ τάς κεφαλάς τού
στεφε πολύτιμον έξ άδαμάντων διάδημα, τόν δέ κύκνειον
Μ ΐ ά π ρ ι γ χ η π έ ο α του Β ορ ρϊά , ζ α ν θ ή χ α ρ ι τ ω μ έ ν η ,
άναδιπλοϋται δι’ έκατόν^δέκα αύτοτελών τεμαχίων πολυτί
νεαρού
ζεύγους,
υποβασταζόμενα
υπό
των
παρανύμφων
ποίγλαιμόν
της πεοιδέοαιον πλούσιον έκ μαργαριτών μεγέθους
Γ/ον ή π τ ω χ ό μ α ς ?) Ε Λ Λ ά ς Λ α χ τ α ρ ι σ τ ά π ρ ο σ μ έ ν ε ι !
μου τριχάπτου. (point* gaze). Κατεσκευάσθη τή υποδεί
κς-.ος Ερρίκου καί Ίσάρεβιτς διά χρυσών αρπαγών. Τούς δα
λεπτοκαρύου.
Τό βαρύτιμον τούτο κόσμημα έπορπούτο διά
Φ δ έ τ ε τ ι περήφ ανα τ ό π Λ ο ιο μ α ς τ ή ν φ έρνει
ξει σχεδίου 6π’ αύτής τής αύτοκρατείοας Φρειδερίκου έν τω
κτυλίους κατά τά Ρωσσικόν έθιμον άντήλαξεν ή ’ βασί
πολυτελούς έκ παμμεγέθους σαπφείρου πόρπης, περιβαλλομέΜ έ τ ι κα μάρι \ τ ό πΛενρδ ό ά ν εμ ο ς τ ό γ έ ρ ν ε ι !
Ι διασημοτέρω τής Συλεσίας έργοστασίω. ’Έχει μήκος τριών
λισσα μας ωχρότατη καί μόλις συγκρατουσα έκ τή; συγ
νης υπό πολυτίμων λίθων. Πλήν τού παρθενικού γοήτρου, όπεο
μέτρων καί πλάτος ενός καί ήμίσεως. 'Υπό τό πέπλον τούτο
Μ έ α ν ο ι χ τ ή τ ή ν ά γ χ α Λ ίά o i δ έ χ ε τ ' ή π α τ ρ ί ς μ α ς ,
κινήσεις τά δάκρυά της. Ό έξαιρέτως παρασκευασθείς
περιβάλλει τήν. πριγκήπισσαν Σοφίαν, ή τής Ούαλλίας βασι
έπεκτείνεται ή επιμήκης ίργυρόστικτος έσθής της, ής τήν
θ ά είσ α ι ή Λ α τρ ε ία σ α ς, θά γ ε ίν η ς β α σ ι Λ ί ς μα ς.
μουσικός χορός τής Ρωσσικής εκκλησίας έψαλλε μετά ταϋτα
λεύει ώς προ; τήν καλλονήν καί άναντιρρήτως νέος Πάρις ούδ’
ούράν έπί τρεϊς μήνας πολλαί έργάτιδες έπιξειργάζοντο
Κ α ί τ ό ν ω ρ α ΐό ν τη ς β Λ α σ τ ό ν σέ σένα τ ό ν προσφέρει,
τόν πολυχρόνιον ύμνον τού βασιλέως καί τήν ώραίαν καί συγ
έπί στιγμήν ήθελε διστάσει νά τή προσφέοη τά χουσοϋν μ ήλον.
( - καί ήν ύπεβάσταζον κατά τόν χορέν τ ο ν Ή σ α ί α ή δεΣ α ν μ ά ν ν α β Λ έ π ε ι χ α ί το ύ ς ά νω σ άς εύΛογει χ α ϊ χ α ί ρ ε ι κινητικήν άοξολογίαν τού ’Αμβροσίου, ήτις μέ τόσην ποίησιν
Η Αυτοκρατειρα Φρειδερίκου έφερεν άπλουστάτην έκ
γ σποινίς τής τιμής Έλίζα Σούτσου καί αί δύο κυρίαι τής τι* A r Α γ α π ά ς τ ό ν τ ό π ο ν σου, τ ά χ.?όν2α χ α ί τ ά χρύα,
και κατανυξιν πληροί τήν ψυχήν τού άκούοντος.
φαιού όλοσηρικοϋ έσθήτα, ής τό περικόρμιον ήν πεποικιλμένον
| , μής τής αύτοκρατείοας μητρός της. 'Η πολύτιμος αυτη έσθής
Μ ή τ ά χ α δ έ ν σ ’ Αρέσουνε τά ρόδ α χαϊ τ ά ϊα ;
Ο ναός ένθεν καί ένθεν τής εξέδρας, από τού Ιερού μέχρι
διά πολυτίμων λίθων. Τό διάδημά της σπανίου πλούτου καί
άπετελεϊτο εκ δύο κεχωρισμίνων τεμαχίων, ών τό μέν άπε
τής έξω θύρας διηρέθη διά κιγκλίδων είς τρία μέρη. Είς τά
ωραιότητα; θαμ,βοϊ τόν τολμώντα νά τήν άτενίση κατά πρό* Α ν ¿γεννήθη ς Γ ε ρ μ α ν ί ς , γ ϊ ά μ ά ς έπροω ρ ίσθη ς,
τέλει τήν εμπροσθέλλαν, τό δέ τά πρός τά πλάγια καί όπι
σωπον. 'Η νύμφη της αύτοκράτειρα Αύγούστα λάμπει επίσης
από του Ιερού μέχρι τού άμβωνος αριστερόν τμήμα έτοποΜ έ μ ά ς νά ζ ή σ η ς π ά ν τ ο τ ε είς τ ό ν Θ ε ό ν ώ ρ χίσ θης.
σθεν κράσπεδα. Ή έμπροσθέλα άπετελεϊτο ύπό βαρυποικίλεχουσα τό μετωπον τούς βραχίονας καί τόν λαιμόν κατάφορθετήθησάν
οί
πρέσβεις
τών
ξένων
δυνάμεων,
οί
Ναύαρχοι
καί
Κ α Λ ώ ς μ ά ς ωρισες- Λ ύ ιπ ό ν , ώ προ σφ ιΛ ή ς Σ ο φ ί α ,
των λευκών ταινιών, συνδεομένων διά πλουσίοιν κλώνων άνοι ανώτεροι αξιωματικοί τών ξένων στόλων.
τον υπό άδαμάντων. Ή έσθής της ήν επίσης λευκή, πλουσιω-Μ α ζ ύ σου ' ς τ ή ν Έ Λ Λ ά δ α μ α ς Άς μ έ ν ' ή ε ϋ τ υ χ ία θεων λεμονέας, ών τό πράσινον φύλλωμα πλουσίώς καί αρμο
τατη δε εις τρίχαπτα άρχαια καί πολύτιμα.
Κέρκυρα 1 3 ’ Οκτωβρίου 1 8 8 9 .
0·.ισθ=ν αυτών και κάτωθεν του άμβωνος οί Δήμαρχοι
νικός διεγράφετο έπί τού άποστίλβοντο; λευκού όλοσηοικού.
Η μία άδελφή τής νύμφης, αί θυγατέρες τής πριγκηπίσΑθηνών Πειραιώς μετά τών δημοτίκών συμβούλων καί όπι,)
Φ λ ω ρ ε ντία Φ ο υ ν το υ κ λ ή .
Αί τελευταϊαι τούτων πρός τά πλάγια ήνούντο μετά τής οπιοζς
τής
Ούαλλίας καί ή βασιλόπαις Μαρία έλευχειμόνουν άσθεν αύτών οί'δήμαρχοι τών λοιπών τού κράτους δήμων. Πρός ■
, σθίας άκρας τής εσθήτος διά πολυτελών κόμβων, έφ’ ών χαπασαι, πλήν τής πριγκηπίσσης Μαργαρίτας, ήτις έφερε κυανήν
τήν δεςιάν πλευράν απέναντι τών Διπλωματών, ισταντο
;■ ριεστατα περιετυλίσσοντο πλούσιοι κλώνοι λεμονανθών.
Η Τ Ε Λ Ε Τ Η, ΤΟΥ Γ Α Μ 0 Τ
έσθήτα, άποτελουσα έν ¿/ραία μετά τών λοιπών συμπλοκή τά
οι βουλευταΡκαί οί ανώτεροι αξιωματικοί τού Ελληνικού στό
Τό περικόρμιον έξωμον έντελώς έφερεν είς φώς τού; ω ελληνικά σήματα.
* ■„
Ό Μητ^οπολιτικός ναός Ιξωραϊσθείς καί αυτός περιεβλήθη λου. ’Όπισθεν αύτών οί αντιπρόσωποι τών έν τώ έξωτερικώ
ραιότερους καί γραφικωτέρου; άλαβαστρίνους ώμους, ους δέν
Εκ τών Ελληνίδων Γκε/.λημένων μόνον αί σύζυγοι τών
ένδυμα τελετή; μεγαλοπρεπές καί λαμπρόν. ΙΊρό τής 'Αγίας
Ελληνικών κοινοτήτων καί μετ’ αύτούς οι ανώτεροι τού κράρ ωνειρεύθη ούτ’ αύτός ο Φειδίας όταν έσμίλευε τό ο/ραΐον τής
υ,ιΟυρ
¡'ών και αι κυριαι τής Αυλής ελαοον μέρος είς τήν επί
Τραπέζης κχτεσκευάσθη μεγαλοπρεπής εξέδρα πλάτους 4 1)2 τους ύτάλλγ;λοι.
Αφροόιτης του σώμα. Κύκνειος λαιμός, περιβαλλόμενο; υπό σημον τελετήν.
μέτρων, μήκους 5 καί ύψους 1 έπιστρωθείσα υπό ωραίου εγ
Τό 1 ,.ουργι./'ον Συιχβουλιον ιττατο οπιοθεν τών β?*·
L έπταπλής σειράς μαργαριτών σπανίου μεγέθους, συμβολοποιΠάσαι σχεδόν φέρουσι τό ώραϊον Ελληνικοί εθνικόν ένδυ
χωρίου κυανόλευκου τάπητος,-έπεξεργασθέντο; έπί τώ σκοπώ σιλικών ξένων είς τό μέσον τού ναού μετά τών κυριών των^όπι
I; Ουντων τήν παρθενικήν τής κόρης αγνότητα ύπεβάσταζεν ώς μα, δπερ τόσην χαριν καί ποίησιν προσδίδει είς τάς καλλονής
τούτω υπό τού εργοστασίου τών απόρων γυναικών, Ό τάπη; σθεν δ’ αύτών οί αξιωματικοί τού Ελληνικού στρατού κατά
μεγαλοπρεπής θρόνος τήν γλυκεΐαν καί θελκτικήν ηγεμονικήν των. Λευκόν μετά κυανού χρυσοποίκιλτου βελούδου φέρουσιν
ούτος συνίστατο έξ ενός καί μόνου τεμαχίου, χνοώδης δέ βαθμούς καί αξιώματα.
κεφαλήν της. Τό Ιξώμισμα τού περικορμίου περιέβαλε κλώνος αι κυρίαι τής τιμής Σαπουντζακη κ.αί ’Αναργύρου καί ή σύζυ
ώς βελούδον, φέρει σχέδια καί συμπλέγματα καθαοώς 'Ελ
λεμονανθών, ώς καί τά κοντά περιχείριά της. Τό μεγάλο γος τού έπί τής Δικαιοσύνης υπουργού κ. Ιουλία Βουλπιώτου.
*Ότε ό“Μητροπολίτης μετά τό πέρας τής στέψεως ανα
ληνικά. Έπί τών τεσσάρων γωνιών τής εξέδρας, - ΰψοϋντο
ς
πρεπές καί πολύτιμον πέπή-ον, συνεκράτει στέφανος παρφέρει τό όνομα τού διαδόχου μετά πής συζύγου αύτού Σοφίας,
Η Μεγάλη κυρία το.ν ’Ανακτόρων καί ή ¿/ραία σύζυγος τού
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σμούς της, τά μύχια πρός τό έθνος μας καί πρός ημάς ουσθήμα τά της.
Έλέχθη παρά πάντων ότι ή Ελλάς δεν οφείλει νά αποδώσρ πολιτικήν σημασίαν εις τόν γάμον τούτον. Ά λ λ ’ ούτεοφείλει νά έλπίζη τι παρά τών κοαταιών συγγενών τής νύμ
φης. Τούτο είναι αληθές δι’ έκείνους, οίτινες στηρίζουσι τήν
δύναμιν καί τήν πρόοδον τών έθνών μόνον έπί τής αιχμής τού
ξίφους καί έπί τού αριθμού τών πρός θυσίαν άγομένων άνδρών.
’Αλλά διά τάς γυναίκας, αιτινες δι’ άλλου βλέμματος άτενίζουσι
πρός εΰελπι μέλλον, δι’ ημάς αιτινες ίδρύομεν τόν
του ναού.
βωμόν
τής
προόδου έπί τών θεμελίων τής αγάπης, συμπά
Ή βασιλική γαμήλιο; πομπή εκκινεί τέλος έν τω μέσω
των ζητωκραυγών καί τής χαρά; τού πλήθους και δια μα- θειας καί νοήμονος άναπτύξεω; τού λαού, ο γάμος τού δια
κράς σειρά; βασιλικών αμαξών διευθύνεται εις τά άνακτορα δόχου μετά τής πριγκηπίσση; Σοφίας δέν δύναται ή νά επιδιά των οδών Έρμου, Αιόλου καί Σταδίου. Έκεί έν τω δράση εύεργετικώτατα έπί τού μέλλοντος τού Ελληνισμού.
Ή θυγάτηρ τού αΰτοκράτορος Φρειδερίκου, ή άπό τής
παρεκκλησίου τών ’Ανακτόρων τελείται ό γάμος κατά τό
ποοτεσταντιανόν δόγμα τής νύμφης. Τήν 3ην μ. μ. ωραν ο παιδικής της ηλικίας έξασκηθείσα υπό τού λαϊκωτάτου παδιάδοχος παραλαμβάιει τήν σύζυγόν του και του; ακολού τρός της εις τρυφερόν καί άδολον υπέρ τού λαού ενόιαφερον
θους τού οίκου του καί χωρίς άλλην ακολουθίαν καί έπιση- δέν θά είναι κοινή βασιλίς. Τό νυμφικόν κάνιστρόν της περιέ
ρ,ότητα μεταβαίνει εις τον οίκον του, συνοόευόμενος μόνον υπό χει πλούτον ανεκτίμητο/ εις θησαυρού; αναμορφωτικούς, έξ
έκείνων οίτινες άποτελούσι τήν αληθή ισχύν τού Γερμανικού
τών ‘ευχών καί τών ζητωκραυγών τού πλήθου,.
Τό εσπέρας τής αυτής ημέρας δίδεται υπό του βασιλέως έθνους.
Έάν κατορθώση νά καταστήση προσιτούς εις ημάς τούς
μας μέγα γεύμα εις τιμήν τών νεόνυμφων, τήν επαύριον ό ό
θησαυρούς
της τούτους, έάν κατωρθώσή νά μ.άς μυήση εις τόν
διάδοχος ανταποδίδει τήν πατρικήν φ.λοφρόνησιν εις τον ίδιον
βίον τάς άρχάς καί τήν ανατροφήν τών γυναικών τού τό
οι/-Ον.
που της καί να έμπνεύση εις τον νούν καί τάς καρδίας ημών
τήν φρόνησιν καί τά αισθήματα έκείνων, τότε ή πριγκηπισσα
Σοφία θα ν.ατορθώση υπέρ τού Ελληνισμού δ,τι δέν δύναται
Η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΪΣΙΑΣΕΩΣ
νά πράξη ούτε δ κραταιός αύτοκράτωρ αδελφός της, ούτε ο
Ή τρίτη μετά τον γάμον ημέρα ώρίσθη πρός παρουσία- σιδηρού; άρχικαγγελάριος τού Γερμανικού κράτους Βίσμαρκ»
σιν των κυριών τής πρωτευούσης πρός τήν^ πριγκήπισσαν Σο
φίαν. Τά ανάκτορα κατά τάς ώρας τής υποδοχής παρίστων
ώραιοτάτην καί γραφικωτατην εικόνα. Η πριγκηπισσα *^οφία
πρώτον ήδη παρίσταται μόνη, άνευ τής σεβαστής τών βασιλι
α '
κών συγγενών της ακολουθίας. Πρώτον ήδη ισταται παρα του;
Έν
άπομεμακρυσμένη
χώρα
τής αμμώδους Αφρικής, κένπόδα; τού θρόνου, έφ’ ού δίν δικαιούται νά άνέλθη σήμερον,
άλλ’ έν ώ διαγράφεται ή έν ευτυχεί μέλλοντι θέσις της. τρον ελληνισμού σελαγίζει ακτινοβολούν την αρμονικήν και
Πρώτην ήδη φοράν περιβάλλεται έπισήμως^ διά τού εθνικού ήδείαν τής δμονοίας καί αγάπης ακτίνα. Οι τόν κόσμον όλον
ελληνικού ένδύματος, καί υπό τόν αραχνοειδή πέπλον καί το κατακεκλυσμένον έχοντες Έλληνες εσπευσαν καί εις τήν εύ
έξ ελληνικών φλωρίων διάδημά της, άνακηρύσσει έαυτήν κόρην φορον τής ’Αφρικής χώραν, τήν Τρίπολιν, νά άναπετασωσι τήν
τής Ελλάδος, ήτις μετά τόσης στοργής καί αγάπης έδεχθη γαλανήν αυτών σημαίαν, καί δι’ αυτής σκεδασωσιν άπαντα τα
έφετά τού,’αληθούς πολιτισμού πλεονεκτήματα. Τού αληθούς
αυτήν εις τού; κόλπους της.
Παρά τό πλευράν τού νεαρού συζύγου της, γλυκεία καί πολιτισμού ! ! ! Ναι, φιλτάτη άναγνώστρια. Μή οί έφευρέται
σεμνή δέχεται τάς εύχάς τών προσερχομένων νά τήν εύχηθώσι τής άληθεία; καί μάρτυρες αυτής, οι πρώτοι ποιηται, ζωγρά
καί νά άσπασθώσι τήν χειρ« της. Είναι ή επίσημος στιγμή φοι, γλύπται, παν ο,τι τέλος τό υψηλόν καί ιδεώδες, επαγω
τής υψηλής άναγνωρίσεώς της, τής προσοικειώσεώς της προς γόν καί έπιβλητικόν δέν ήτο ελληνι/όν, προϊόν τής έκτακτου
τήν κοινωνίαν τής ελληνικής πρωτευούσης. Μέχρι σήμερον ήτο έκείνης τών Ελλήνων υψιτενούς φαντασίας !
Τά~©ίλτατα
ταύτα τής Ελλάδος τέκνα τ ’ άποχωρισθέντα
τό αντικείμενου τής λατρείας, τής περιεργείας, τών εορτών, τών
ι
/
αυτής,
ΐνα
καί
αλλαχού
τήν δοςάσουσιν είναι το εγκαλλώπισμα
πανηγύρεων τού λαού. ’Από σήμερον είναι οικοδέσποινα, σχετιζομενη, γνωριζόμενη προς του; μετα τόση, σ .ορ ( ή, και ά τής ξένης, άπαντα συνδεδεδεμένα διά τού άρρηκτου τής στορ
γάπη; φιλοξενήσαντας αυτήν. Από τούδε αναλαμβάνει καθή γής καί τού πατριωτικού συνδέσμου.
Ή έν Τριπόλει ελληνική παροικία δεν συνισταται εξ ακοντα υψηλά, καθήκοντα σοβαρά, καθήκοντα άπκιτούντα θυ
σίας καί αΰταπάρνησιν. Μέχρι σήμερον περιειργαζόμεθα τήν ποίκων έκζητούντων πρωτεία και άρχας. Είναι μεγάλη πατρι
αρχική οικογένεια κεχωρισμένη μέν εν ιδίοις οικήμασιν, αλλ.ά
μορφήντης,τάς έσθήταςτης, τούς μαργαρίτας της και τούς άδ.α
μαντας της. Άπό σήμερον θά ζητώμεν νά άναγνώσωμεν εις συνηνωμένη σφιγκτότατα έν πατριωτική ένότητι, έμφορουμένη
τά βλέμμα της, εις τήν ψυχήν της, εις τήν καρδίαν της, εις υπό τών αυτών αισθημάτων, συγκινουμενη ως μια ψυχή, μια
τούς παραμικρού; λόγους καί φράσεις της τού; μυχιους λογι καρδία καί εις τήν έλαχίστην πρός τό βελτιον η τουμπαλιν

ύπασπιστού του Βασιλέως κ. Κριεζή φέρουσι τά έθνικόν έ'νδυμα
λευκόν α,ετά πρασίνου χρυσοποίκιλτου βέλου ίου. Ή δεσποινίς
τη; τιαή; τής πριγκηπίστης Σόφια; Ελίζα Σουτσου και ή συ
ζυγός του έν Βερολίνω πρεσβευτοΰ τής Ελλάόος κ. Βλάχου
λευκήν μετά κίτρινων χρυσοποίκιλτων βελούδων. Αί των ςενων
πρέσβεων κυρται έ'γέρον έκαστη τό τής ιδίας πατρίόος έθνικόν
ένίυαα μετά πλουσίων άδαμάντων.
Αί λοιπαΐ έπί τού γυναικωνίτου κεκλημέναι έφαίνοντο
μακρόθεν ώς εικόνες άνηρτημέναι εις τά ύψη προς διακόσμησιν
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((’Αδελφή Μαρία Ί'ερέζα! Μόλις τό εικοστόν τής ηλικίας
■ρ-ήχρρύθμισιν, έπανορθούσα ταχέως τά κακώς εχοντα, έπιρρωσου
έτος διατρέχουσα προσεκολλήθης ως νοσοκομος εις το
νύουσα τά επωφελή καί κοινοφελή, πανταχού καί πάντοτε ομο
τάγμα, οπερ έπολέμησεν εις τήν Βαλάκοβ-αν κατά τήν εποχήν
νοούσα καί-σύμφωνος. Έν αυτή μία υπάρχει φωνή, εις ποτού Κριμαϊκού πολέμου παί επεδαψίλευσας τά; αδελφικά;
πο;, μία έκδήλωσις τής έγκαρδίου καί ειλικρινούς αγαπης, της
φροντίδας σου εις τούς πληγωμένου; στρατιώτας, νυχθημερόν
'άδολου αδελφικής στοργής.
καί μέ τό μειδίαμα πάντοτε τής αρετή; εις τά χείλη παρη
Γενάρχης, πατήρ, υπερασπιστής τής πολυμελούς ταυτης
γορούσα τού; μακράν τής πατρίδο; καί τών μητέρων καί αδελ
πλήν δμονοούσης καί ευτυχούς οικογένειας τυγχάνει ο , ε^α
ρος καί σεβαστός τής Ελλάδος πρόξενός, δ ρέκτης καί γλυκύς φών των έκπνέοντας άνδρας. Εις τήν μάχην τής Μαγεντα; παρπατριώτης κ. Δ. Φόρος. Σπουδαία καί ισχυρά αίτια καθιστωσι ηκολούθησας τόν στρατόν εις τάς πρώτα; γ-ραμμας, αψηφούσα
τόν σεβαστόν άνδρα στύλο/, θριγγόν, αιγίδα τής Τριπολιανής τάς βροχηδόν περί σε πιπτούσα; σφαίρας καί μεταφεοουσα ως
κοινότητος. Είναι δ αρχαιότατο; τών έν Τριπόλει άποικων, ήρωί; τού; πληγωμένους εις τό νοσοκομείου σου ! Οί κόποι καί
τεσσαράκοντα όλα έτη ζών αύτόσε. Χίος τήν πατρίδα μετα οί κίνδυνοι τής μάχης ταύτης δέν σε εξήντλησαν. Ηκολουπολλούς καί παντοίου; περισπασμούς, μόχθους καί πόνους κρα- θησας τόν Γαλλικόν στρατόν εις Συρίαν, εις Κίναν καί εις
τερώς πρός τά καθ’ έκάστην προβαλλόμενα κωλύματα άγωνι- Μεξικόν. Εις τήν μάχην τού Ραϊτχόφεν έπληγώθης ζητούσα νά
ζόμενος, άνά πάν βήμα όπερπηδών όρη καί ίσοπεδών λοφου; περισυλλέξης μεταξύ χιλίων φονευμένων θωρακοφόρων τουςτυχόν
κατόρθωσε νά γίνη κάτοχο; μεγάλης περιουσίας. ΙΙερισ.οι- ζώντας.Τούτο δέν σε ήμπόδισε μόλις άνέλαβ-ς όλίγας δυνάμεις
χούμενος υπό τέκνων ανταξίων αυτού, σεμνών τού οίκου καί νά άψηφήσης νέους κινδύνους και προθυμως άκολουθησης τον
Γαλλικόν στρατόν εις Τογκΐνον. Ουύεις τών μαχιμωτέρων στρα
τής κοινότητος αγλαισμάτων συνεδέθη δι’ αυτών διά δεσμ
τηγών
τής Γαλλίας δικαιούται, ώ ηρωική αδελφή,·νά σοί όιασυγγένειας μεθ’ όλων σχεδόν τών έν Τριπόλει Ελληνικών οι
φιλονικήση τό βραβείου τής τιμής καί ανδρείας, δ ή πατρίς ευ
κογενειών. Ή σεβαστή ημών Έλλ. Κυβέρνησις τιμώσα έπαξίως τόν άνδρα άνέθηκεν αύτώ τό υψηλόν τής αντιπροσωπείας γνωμονούσα σοί προσφέρει δι’ εμού σήμερον.»
Λέγων τάς λέγεις ταύτας ο όιοικττης επάησιασε προς .ην
της καθήκον καί ήδη οί ‘Έλληνες άπαντες περιστοιχούσιν ως
! φιλόστοργα τέκνα τόν σεβαστόν των πατέρα, τόν διακεκριμέ- αδελφήν, ήτις κάτιοχρος, δακρύουσα καί συγκεκινημένη έπροχώρησεν εις το μέσον τής πλατείας καί έγονυπέτησε πρά τοϋ
νον, εύγενή καί καλοκάγαθον τούτον άνόρα.
διοικητοΰ.
Οί έν Τριπόλει Έλληνες ού μόνον καλοί πατριώται είναι
Ούτος άπτόμενος διά τής αιχμής τού ξίφους του τής ωμο
I αλλά καί ευσεβείς Χριστιανοί, περί πολλού ποιούμενοι τους
πλάτης
αύτής τρις, είπεν: Έν όνόματι τού Γαλ λικού έθνους καί
λόγους τού θεανθρώπου «Ειρήνη ύμϊν» ((’Αγάπα τόν πλησίον
σου ώ: σεαυτόν». Πρός μείζονα σύσφιγξιν τών δεσμών,οίτινες τού Γαλλικού στρατού σοί απονέμω τόν Σταυρόν τής ’Αξίας
Γ τού; συ-.δέουσι, συνέστησαν αδελφότητα, ής πρόεδρός ως εικο τής Λεγεώνας (ής Τιμής. Ούδείς έξ όσων αφιέρωσαν τήν ζωήν
των υπέρ τής πατρίδας καί τών αδελφών των δύναται νά καυI- είναι δ κοινός πατήρ κ. Δ. Φόρος. Άποκαλούνται αδελφοί
καί άδυύατούσι νά χωρισθώσι τό έσπερας, πριν άν.αλλά,ωυΐ χηθη δΓ αύταπάρνησιν καί αύτοθυσίαν μείζονα της ίδικής
s τάς ιδέας αυτών περί έμπορίου, περί πολιτικής, περί οίουδή- σου. Καί περών άπό τού λαιμού τής άδελφής τήν μεγάλην ται
ποτε συμφέροντος τή τε άδελφότητι καί τοίς ατομοις. Ιίρωτον νίαν τής λεγεώνος τή; τιμής άνεφώνησε πρός τους στρατιώτας;
Παρουσιάστε ! άρμ !
I έργου τής αδελφότητος ήν ή σύστασις Ελληνικού ΠαρθεναγωΟί στρατιώται παρουσίασαν όπλα. ‘Ο διοικητής τότε
- γείου, ού ή Διευθύντρια άπό δωδεκαημέρου άφίκετο ένταυθα.
Περί τής ένθέρμου ύποδοχής αύτής καί τών σχολικών έν ίδιαι- άνήγειρε τήν αδελφήν καί άποκαλυπτόμενος ησπάσθη αύτήν
τοίς. Μετά ταύτα παιανιζούσης τής μουσικής τόν Γαλλικόν
| τέρω άρθρω.
έθνικόν ύμνον, ο στρατός παρήλασε προ αύτής φέρων όπλα.
' *Fv Τριπόλει
*Ε
Κ ό κ κ ιν α .
Αί άδελφαί τότε καί πάσαι αί προσκεκλημένα-, εις την
συγκινητικωτάτην ταύτην τελετήν κυρίαι εσπευσαν νά άσπασθώσι τήν χεΐρα τής μοναχής, ήτις συγκεκινημένη καί δακρύ
ουσα έδέχετο μετ’ εύγνωμοσύνης τά συγχαρητήρια πάντων.
Συνκινητικώτατον θέαμα παρίστα κατ’ αύτάς έν Τογκίνω
Προσκεκολημένη ώ; ιατρός εις τό νοσοκομείου, ού προϊστα*
■
>Λ L «..λ
ή επίσημος παρασημοφόρησα μιας άδελφής τού ελέους εν τή ται ή άπό σήμερον τήν πρωίαν ίππότι; αδελφή Μαρία Τερέζα
κεντρικωτέρα τής πόλεως πλατεία. Όλος δ έν Τογκίνω στρα- καί λίαν συγκεκινημένη διά τήν δικαιότατα άνταμοιφθεϊσαν
τοπεδεύων Γαλλικός στρατό; ήτο άπό τής πρωίας παρατε- αύταπάρνησιν καί ηρωισμόν μιας ομοφύλου, σπεύδω να σας
ταγμένος έν μεγάλη στολή, σχηματίζων Ιν εύρότατον τετρά κοινοποιήσω τήν εύχάριστον ταυτην εϊδησιν,^νδέν αμφιβάλλω
γωνον πλαίσιον, εις τό μέσον τού δποίου ΐστατο δ διοικητής, μετά πολλής χαράς θά άναγνώσουν αί άγαπηταί μου Ελληοί ΟπασπισταΙ αυτού καί έν τάγμα Αδελφών τού Ελέους.
νίδες άναγνώστρια-. σας.
Πλήθος άπειρον συνωθεΐτο πέριξ τών πυκνών του στρατού |
Μ α ρ ία Αελφί/ (Ιατρός)·
Τογκΐνον
στίχων, προσπαθών νά διακρίνη τήν ήρωίδα τή; ήμέρας. Εν
τώ μέσω τής γενικής συγκινήσεώς δ διοικητής, πολιοθριξ γέ
ρων ανέπτυξε χάρτην, δν ένεχείρισεν αύτώ δ δπασπιστής του Η Σ Α Ρ Α ΒΕΡΑ A Ρ Σ Ϊ Κ Ο Φ A A T I Y S I E M ΕΝ Α Μ Ε Ρ Ι Κ Η
καί μέ βροντώδη φωνήν, αποτεινόμενος πρός τήν ήγουμενην
Όσω υψηλότερα ϊσταταί τις τόσω περισσοτέρους κίνδυ
τού τάγματος τών αδελφών Μαρίαν Τερέζαν, άνέγνωσε τά άκόνους διατρέχει. Αί καλλιτεχνικά! περιοδεΐαι τής Σάρας Βερλουθα.

I ΠΑΡΑΣϋΜΟΦΟϊΒΣΙΣ ΑΔΕΛΦΗΣ TOT ΕΛΕΟΥΣ EN ÎO H IN Q
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ Κ ΥΡΙΩ Ν
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΤΡΙΩΝ

ναρ εν 'Αμερική τη παρέσχον ώς γνωστόν εισοδήματα πολλών
εκατομμυρίων. Ά λ λ ’ ή Σάρα έχει καί εχθρούς, οΐτινες ίνα
ματαιοόσουν τ-ήν κορτά τό ετβς τούτο έπι/.ερδεστάτην περιο
δείαν τής έξοχου τραγωδού, έδημοσίευσαν εις διαφόρους Άμερικανικάς 'Εφημερίδας φοβερόν εναντίον αυτής συκοφαντίαν.
Κατά τάς Εφημερίδας ταύτας η διάσημος ηθοποιός εν στιγ
μή παραφόρου οργτής εροιψε τό ευνοούμενον της κυνάριον εντός
πυριφλεγούς φούρνου, ειθα τό δυστυχές ζώον φρικώδη εόρε
θάνατον.
Συνεπεία της διαδόσεοις ταύτης δ Σύλλογος των Κυριών
της πόλεως Μισσουρη συνήλθεν ει’ς συμβούλιον και άπεδοκίμασε παμψηφί την διαγ OJVT.V της Σάρας Βερνάρ διά τού
έξης επίσημου πρ©τοκόλου ;
«’Έχουσαι δπ’ δψει ότι ή ηθοποιός αυτή έστιγματίσθη διά
τού ανεξάλειπτου στίγματος της σκληρότητος καίάπκνθρωπίας
καί οτι ή παρουσία αυτής εις πάσαν πεπο)ιτισμέ\ην χώοαν θά
προξενηση φρίκην καί άποτροπίασιν, προτρέπομεν τάς έν άπάση τή ’Αμερική γυναικείας αδελφότητας νά έκδηλώσωσι τήν
κατ’ αυτής δυσμένειαν των καί άπαγορεύσωσιν αυτή ρητώς νά
πατήση,τάν πόδα εις τό εξής επί τοΰ’Αμερικανικοΰ εδάφους κ.λ.
’Αντίγραφου τού πρωτοκόύου τούτου άπέστειλαν ποός πάν
τα τά γυναικεία σωχατεια τής ’Αμερικής ώς καί πρός αυτήν
. τη,ν κ. Σάραν Βερνάρ.
Ή δυστυχής ηθοποιός άναγνώσασα τήν εις τόν Νέον
Κόσμον ερήμην άποφασισθεΐσαν καταδίκην της, έγραψε πάοαυτα
πρός τήν πρόεδρον τού |ν λόγω σωματείου κ. Άλπέρ Τόδ
επιστολήν, ,ής τό περιεχόμενον σάς παοαθέτου.εν ώδε :

•

των καταφύτων πεδιάδων, έν μέσω πυκνών μαγευτικών-δασών, άπαντών συχνότατα μεγαλοπρεπείς καταρράκτας. Τά
ώραΐα. δαση της καί αι σαπφείρινοι πεδιάδες τέμ'-ονται ύπό
στενών διάδρομων, οΐτινες έν μέσω τού πρασίνου τούτου φυσικού,
ταπητος φαίνονται ώς ώραιαι γραφικώταται λευκαί ταινίαι. *■
Οι κάτοικοι αυτής όέν υπερβαίνουσι τάς -30 χιλ. ΓΙλήν ή
άναπ.υςις εν τη πολει ταύτη τη τόσω μικρμ υπερβαίνει πολύ
τήν τής ημετέρας πρωτευούσης. Ή θρησκεία, η βάσ.ς αυτ·0
πασών τών άρετών, ί; άρχή πάσης προόδου, αποτελεί άνα*πόστα tOV ρ«ερο* 'του β.ου τών γυναικών.
H;V .αύθα νεάνις υπα νόρευομενη μεταβαίνει ώς καί παρ’ ήμΐν
την πρώτην Κυριακήν έν τη ’Εκκλησία, όπου, αφού δ ίερεύς τή
άναγνώσει μικραν ευχήν, τη έγχείρίζει τότ ακόλουθα τρία ßii
βλία. Έν εκκλησιαστικών ασμάτων, έν Εύαγγέλιον, καί ΐν μέ
συντόμους δεήσεις πρός τόν Θεόν.
Τά βιολία ταύτα ή νεαρά οικοδέσποινα δέν κλείει βεξαίως
εις βιβλιοθήκην τινά ώς περιττά, αλλά χρησιμοποιεί ώς έξης:
Τό βιβλίον τό μετ' εκκλησιαστικών ασμάτων φέρει πάν
τοτε μεθ εαυτής κατά Κυριακήν έν τη ’Εκκλησία, ένθα όλοι'
οί έκκλησιαζόμενοι ψάλλουσι, άκολουθούντος αρμονικού τίνος
-ρράνου. Τό Ευαγγελίαν χρησιμοποιεί, αναγινώσκουσα καθ’
εκαστην εσπέραν άνά έν κεφάλαιον έξ αυτού, εις έπήκοον πάν
των τών οικείων της, ουδ’ αυτών τών υπηρετών έξαιρουμένων.
Εκ δε τού βιβλίου τών δεήσεων, άναγινώσκει πάντοτε
εις τήν τράπεζαν πρό τού προγεύματος, μίαν δέησιν πρός τόν
θεόν.

Τά τοιαύτα έντελώς άγνωστα έν Έλλάδι, όπου αί Έλληνίδες φρονούσιν ότι μόνον ή Κυριακή, καθ’ ήν πηγαίνουσιν εις
((’Αγνοώ πώς ηδυνή,θητε άνεξετάστως νά πιστεύσητε τήν
τήν ’Εκκλησίαν είναι ημέρα προσευχής. Πλήν τούτου άί ήμέ- *
φρικώδη καί μ.ωράν εναντίον μου συκοφαντίαν, ήν άγνοώ τις
τεραι κυρίαι άποκλείουσιν άπό τούς ύπηρέτας των τό ιερόν δι
τών εχθρών μου διέδωκε διά τόσον κακοήθους.τρόπου. Ου
καίωμα τού νά μεταβαίνωσι κατά Κυριακήν είς τή,ν ’Εκκλη
δέποτε κατελήφθην υπό τής μανίας τού νά κακοποιήσω ουτε
σίαν, προβαλλουσαι ως λόγον, ότι υπάρχει έργασία έν τή
αυτά τά έπιχίνδυνα ζώα. πολλώ δ'ή,ττον τά κατοικίδια, πρός
οικία. Παρόμοιόν τι εις ούδέν άλλο μέρος τής Ευρώπης άπανα τρέφω τήν τρυφερωτέραν στορφήν. Σάς δίδω, Κυρία, τόν λό
αται, καθότι ώς πρός τό ζήτημα τής θρησκεία; οι ύπηρέται
γον τής τιμής μου, ό'τι όχι μόνον δεν διέπραξά ποτε τοιαύτην
c-χουσι τά αυτά δικαιώυ,ατα μέ τού; κυρίους τιυν ; Έν Lau
άνανδρον καί απάνθρωπου πράξιν, αλλά καί λατρεύω τά ζώα,
sanne η ρίκοόέσποινα τη,ν πρω'ί'χν τής Κυριακής βοηθεί καταδιατηρούσα παρ' έμοί τεσσαράκοντα όλα πτηνά, Ιξ κϋνας, δύο
πληκτικώς την υπηρέτριαν της, όπως αί έργασίαι τελειώσωσι
γαλάς, μίαν λεοπάρδαλιν, έξ κίχλας καί μίαν γαζέλην.
τό ταχύτερον καί ουτω δοθή εις τό δυστυχές πλάσμα τό καθ’
’Επειδή δέ έκτιμώ καί σέβομαι τά μάλιστα τό ευγενέξ
ολην τη,ν εβδομάδα άκαταπαύστως έργαζόμενον καιρός νά μεσωματεϊον, οΰ έπεξίως προίστασθε, σάς παρακαλώ, κυρία,, νά
ταοτί εν τυ) Κ'Ακ.λγ)<7ΐα ώς γρι^τιαννι.
μέ κατατάξητε άπό σήμερον μεταξύ τών τακτικών αυτού μ ε 
Καί ταύτα περί κυριών καί υπηρετριών. Όσον δ’ σα>οοά
λών.
τά παιδια τά μή δυνάμενα βεβαίως νά έννοήσωσι τόν λόγον
Σάς σφίγκω φιλικώτα τήν χεΐρα : ϋ μ ε τ ί ξ α
)>
Τοιαύτη η άπάντγ,σις τής διασήμ.ου ηθοποιού. Άγνοοΰ- τού Θεού εν τη Εκκλησία, ύπάρχουσι δι’ αυτά καταστήματα
μεν ήδη έάν αί ένταύθα κυρίαι θά άνακαλέσωσιν τήν κατ’ αυ και σχολεία τής Κυριακή,; έπο-.ομαζόμενα, έν οίς δεσποινίδες
καί κυρίαι πεπαιδευμέναι καί έκ τής καλλιτέρας τάξεως
τής άπόφασίν των.
προεοχόμεναι, κατά Κυριακήν μετά τήν λειτουργίαν παραμέ"Εύ-βϊ) Λ υ ρ σ ίν.
νουσιν επί μίαν ώραν εξηγούσαι τό ίερόν Εύαγγέλιον εις τά
------------ ■■"n-g>&qe»-g».u— ;-------έκει συναθροισμένα ευλαβή, μικρά παιδία. Τοιούτων καταστη
Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ Κ ΑΙ ΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
μάτων αι Αθή,ναι, μια τοιαύτη μεγαλούπολις στερείται παντε
ΕΝ LAUSANNE ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ
λώς. Και είναι μεν άληθε; ότι καί έν Έλλάδι έν το'ς σχολείοις
Ή Lausanne, είναι μίΛρά αρχαία πόλις τής ’Ελβετίας, έζηγείται κατά Σάββατον^τό ίερόν Εύαγγέλιον, πλη,ν πόσα
έκτισμένη έπί τριών λόφων.
παιδια μη δυνάμενα νά φοιτώσιν έν σχολείοις ένεκα λόγων
Ή περί τά πέριξ αυτής φυσική καλλονή, είναι απερίγρα οικονομικών στερούνται καί τού έλαχίστου θρησκευτικού μαθήπτος, διό καί δικαίως καλείται τό άνθος τής Ελβετίας. Δύ- ηα.ος. Πόσαι μινραι κορασίδες μέ'.ουσαι έν τη οικία διά νά
ναταί τις νά περιπατή έπί ήμέρας ολοκλήρους έν μέσω όπεράν- ßc-ηθώσι τάς μητέρας των εί; τάς Ιργα-ίας, ήθελον είσθαι εύ.Κ υ ρ ία !
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i-γνώμονες λαμβάνουσαι κατά Κυριακήν έν διδακτικόν ιερόν μά
δημα τό όποιον καί τάς καρδίας των ήθελε διαπλάσει καί -εις
τήν οδόν τής αρετής τάς έδηγεί.
Έν Lausanne
Κλειώ Λουϊ).
ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΚΟΣΜΟΣ
11° ία καταλληλοτέρα Ιποχή, όπως αί Ά τ θ ίδ ε ς Ιπιδείξωσι την
φιλοκαλίαν καί παλλαισθησίαν των κ α ί προς Ικείνους τούς ξένους, οΓτινες μας Ινόμίζον ίσως άπολιτίστους, καί προς πλείστας Ικ τών Iπαρ/_ιών καί της Τουρκίας ομοφύλων μας, α ιΐιν ε ς έρχονται νά λου«θώσιν εις τά μ αγευτικά νά μ α τα τ^ς ’ Αθηναϊκής χάριτος καί κομ' ψύτητος.
ΆγνοοΟμεν δ ια τί Ιπεκράτησεν η συνήθεια, ώστε πας ξένος
σκεπτόμενΟς μ ία ν πόλιν, νά κρίνη αύτην ό’χι Ικ του σχ^εδίου της καί
της ¿ρ/_ιτεκτονικης καί του πλούτου της, ά λ λ ’ Ικ τών γυναικών
της. "Ισως διότι η γυνή συγκεντροΐ !ν Ιαυτη ικανόν γόητρον,’ ώστε ό
ύπ’ αύτης γοητευόμενος νά βλέπη τά πάντα ύπο διάφορον όψιν.
θλιβερόν άληθώς, ότι Ιπί της Ιπο-χ^ς μας δίν γ ίνο ντα ι πλέον αί
θαυμάσιαι Ικεΐναι μεταμορφώσεις της σταχτοπούτας, Γνα χα ταυγά σωσιν ύπό καλλονής καί τά ύπο τ ί ς φύσεως άδιχηθέντα π λάσματα
ώς τόσοι ήλιοι καί σεληναι καί πυριλαμπεΤς άστέρες, Γνατέλος συντεΐεϊτο ανευ μόχθων καί κόπων ό Ιξωραϊσμός της πρωτευούσης μας.
Ά λ λ ’ αί ώραΐαι Ικεΐναι τ^ς Χ α λ ιμ α ς δεν ηρκούντο μόνον εις τήν
φυσικήν καλλονήν, ήν αί νεραίδαι κ α ί α ί μ ά γ ι σ α ι δι’ απλής τού μ αστιγιου τυιν κινήαεως ταΐς Ιφιλοδοίρουν. Ένεδύοντο καί άναλόγως
φέρουσαι αίφνης ώς φόρεμα ολόκληρον κήπον με άνθη, ή θάλασσαν
με ψάρια ή οτι δήποτε θαυμάσιον καί ύπερφυσικόν. Τό δεύτερον τούτο
κατορθούται καί σήμερον εύκολώτερον τού πρώτου. Κ α ί άφού δεν πρό
κειται αί άτθίδες νά ύποδουλώσουν διά τού κάλλους των χανΙν Β α 
σιλόπουλο» ή πριγχιπόπουλον Ιξ όσων Ιπισκέπτονται τή » πόλιν μας.
ας άρκεσθώσιν .ε’ ς καλήν κομψήν καί χαρίεσσαν Ινδυμασ.αν, ήτις άποτελεΐ τήν δευτέραν καλλονήν τής γυναιχός.
"Οπως δήποτε ή συγκέντρωσις τού πλήθους Ιν τή πρωτευούση θά
Ιπισπεύση τάς ο’ κογενειακάς συναθροίσεις, τάς χ.οροεοπερίδας, Ικτό;
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*0 ! ! προσέθηκεν ό Μονμάγεο. Θά εισέλθη; εις τόν οίκον
μου όχιώς έρ(υμ.ένη μου—όιότι δεν είσαι—όχι ώς υπηρέτρια,
: βπερ δέν θά ήνείχεσο, αλλ’ ¿>ς μνηστή μου, ώς μέδουσα συζυ ·
: γος, ώ; σύντροφος τής γραίας μητρός μου.
Δε/θήτε, Λουκιανή ! Πόσον εύτυχής θά είμαι αισθανό
μενος" σε πάντοτε πλησίον μου, άναπνέων τόν αύτόν μέ σέ
; άέρχ, τέλος άποδίδων σοι τήν ευτυχίαν, ά,ς τόσον είσαι αξία.
Δέχομαι, είπεν ανήσυχος η Λουκιανή.
*0 Μονμάγερ έφερε τήν ψυχράν καί τρέμουσαν ύπό φρίκης·
Ι χεΐρα τής κόρης εις τά πυρέσσοντα χείλη του. Τήν στιγμήν
εκείνην ό κακούργος ή”ο άγγελος. Εις ιό έπανιδεϊν λοιπόν,
I τής είπε. Υ πάγω νά διατάξω να έτοιμασθή τό δωυ.άτιόν σου
Χαί θά ελθω νά σέ παραλάβω εις τά; Βερναδέττας.
Θά είσέλθω απόψε εί; τόν κατηραμένον αύτόν οικον τού
' Μονμάγερ, είπεν η Λουκιανή είσερχομένη είς τά δωμάτιον τής
I αδελφή; της. Μή μέ εγκατάλειψη; καί σύ Κλαυδίνη, διότι θά
αποθάνω είς τη,ν χόλασιν αύτήν ύπό έντροπής καί φρίκης.
Θάρρος, αδελφή μου, είπεν ή νεανι; περίλυπος, θ ά έρχωμαι νά σέ βλέπω συχνότατα.
Μετά δύο ώοας η Λουκιανή συνοδευομένη ύπό τού Μονμά-

τώυ Ιπισήμων ί'ς τά ανάκτορα χορών κ α ί παρουσιάσεων, Χ ω ρίς Μ
νά έχητε άνάγκην τών άνω περιγραφ^μένων μυθωδών Ινδυμασιώνι
δύνασθε, κυρία μο.υ, χάρις είς τήν άπλοποίησιν τού συρμού ν ά δ ια κ ρ ιθήτείπί χ.άριτι καί καλαισθησίφ, χωρίς είς πολλά,- νά ύποδληθήτε δαπάνας.
Μεγάλην γοητείαν προσδίδει είς νέαν παρθένον ένδυμα Ικ λεπτοδ
ύοάσματος τόσον Ιλαφρού, τόσον άραχνοειδούς, ώστε δικαίως νά Ιπονομάζηται Λ’ίολος ώς άλλοτε είχομεν τα Ζεφύρινα. Τό φόρεμα τούτο ί σούψΐς με ί ι πλατύ Ικ πέντε δακτύλων στρίφωμα τρυπητόν (* jo u r J
μ ! μίαν στενήν ζώνην, ή ά ντ’ αύτής ενα κλώνον άνθέων περί τήν οσφύν. Τόσον άρκεΐ. Ούτε πυκναί π τ υ χ α ι, οϋτε Ιξαρτήματα, ούτε τ ρ ίχα π τα πολύτιμα, ούτε τ α ιν ία ι. Τό φόρεμα τούτο Ιάν Ιχητε Ικτετρα•χειλισμένον, μακρύ καί με μικρά; περιχειρίδας δύνασθε νά φέρητε
καί είς αύτούς τούς χορούς τών άνακτόρων.
Νέα υπανδρος κυρία δύναται νά θέση εν τρίχ.απτον Ιπί τού κάτω
άκρου τού φορέματός της ή καί περί τό Ικτραχ.είλισμα, τό περιστήθιον δΙ δύναται νά Ιχη σχήμα ’ισπανικόν τορεαδώρ, Έπιπροσθέτομεν όμως ότι διά γυναίκα ώριμον Ισθής Ικ μέλανος κρεπίου Κίνας^
διπλουμένη διά μέλανος μετάξινου ύφάσματος, μακρά πως καί περ\
τό Ικτραχ.ε! λισμα φέρουσα είδος οδοντωτής πελερίνης Ικ μελαίνων
χανδρών, αποτελεί Ινδυμασίαν ώραιοτάχην χαί Ιπιβλητιχ ω τάτην, κα
τά λληλο ν καί διά πασαν Ιπίσημον ή μή Ισπερίδα.
Έξερχ^όμεναι τής Ισπερίδος ή τού θεάτρου άντί τών συνήθων λευ
κών ή χρωματιστών Ιπανωφορίων, μεταχειρΐζεσθε άπλούστατα, άφοΰ
μ άλισ τα καί ό γλυκύς καιρός τό Ιπιτρέπει, μ ίαν μακράν καί δύω ή
τριών πήχεων πλάτους Ικ τουλίου τα ιν ία ν (όυΙΐβΓρε) χρώματος
λευκού ή άνοικτού, ποικιλλομένην διά χφυσών ή άργυρών γραμμών.
Ε ίνα ι ώραΐον καί μεγαλοπρεπές τό μακρύ τούτο τοΰλιον, όπερ τήν
νύκτα ύπό τό άπλετον φ ω ς .τ ώ ν λαμπτήρων προσδίδει ε’ις τήν εΐσερ«
χαμένα ν εις τούς θαλάμους γυναίκα πολλήν ποίησιν.
Λύτά διά τάς Ισπερίδας, κορίαι μου. Διά τήν ημέραν μένομεν ε ισέτι μ ! τάς θερινάς καί όλίγαι με τάς φθινοπωρινάς ϊνδυμασίας μας,
άφού τό θέρος Ιπιμένει νά διαμείνη καί ό -ον τόν ’ Οκτώβριον πλησίον
μας καί νά συμπανηγυρίση μεθ’ ήμών τούς γάμους τού διαδόχου.

γερ είσήρχετο εί; τή,ν αυλήν του εργοστασίου, έν φ οί Γερμανοί
στρατιώται έπηγαινοήρχοντο ώς έν στρατοπέ'ϊω. Ούτος ώ$ήγησε τη,ν κόρην πρός τη,ν μητέρα του καί τήν έσόστησε πρός
αυτήν. Ή Λου/.ιανή τη έτεινε τάς όύο χεΐρας, άς rr γραία
έσφιξεν έντός τών ί^ικών της. Άφηρημένη ι^έ ό>ς πάντοτε είπε :
Καλά ! ! Καλά . . . θά γείνης κόρη μου ! . . Καί έπανέλαβε
τό πρότερον υφος της. . . .
’Επίτρεψαν μοι νά σέ οδηγήσω είς τό οωμάτιόν σου, Λου
κιανή.
’Ο Γεώργιο; οστις εκάθητο έκει <ος πρόσωπον ξένον παρηκολούθει οιά τού βλέμματος τη,ν άπομακρυνομένην κόρην.
ΙΙοία είναι, ^ενοεΐτο, καί τί ζητεί έ<ϊώ ! ! Είχεν έκπλαγή
υπό τής πλαστικωτάτης καλλονής της καί ένεθυμείτο οτι ό
ά^ελφός του τω είχε ποτέ ομιλήσει περί βιαπόρου έρωτος, 8ν
έτρεφε πρός ώραίαν κόρην.
"Όταν ό Μονμάγερ κατήλθε μόνος, δ άσθ^νή,ς τόν προσεκάλεσεν είς τό οωμάτιόν του ΐνα μάθη τά κατά τή,ν ξέν-ην
εκείνην, ήτις ένεκαθΔρύετο τόσον αίφνι^ίω; καί άποτόμως έν
τώ οΐκω των.
Ποία είναι η κόρη αυτή, καί τί θέλει ; ηρώτησεν δ πάσχων.
Θά έκπλαγη; βεβαίως μανθάνων οτι ή«ώρσ|ία αυτή κόρη,
ήν άπό πολλοϋ ή 5η αγαπώ, είναι ή θετή θυγάτηρ του
Μιχαήλ Δοριάτ.
Πώς ! ! ειπεν δ ασθενής φοίττων. Τολμάς νά αγαπάς τή,ν
κόρην του αθώου αϋτοΰ ανθρώπου, ό'στις πληρόνει <5ιά τής ζωή;
του τό έγκλημα, ό'περ σύ ίιέπραξας.
Ό "Ιωάννης φρικιών άπή,ντησε : Σέ παρακαλώ νά κρατης
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ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Κον IJ. 1 Σ ο υ λ ι ν ά ν. Γραμματόσημα Ρουμ. έλήφθησαν. Έ ν-ιγράφητε.— Καν Κ. Β. Τ ά ν τ α ν . Δεχόμεθα Α ιγ υ π τ ια κ ά γραμ
μ ατό σ ημα .— Καν Κ. Σ. Κ ) π ο λ ι ν. ’ Α ντίτιμ ον Γιασυά ¿α; Πολιάβνας. ’ Ελήφθη. Τό βιβλίον άπ ο σχ.λλετα ι. — Καν Ε. Θ. Ά θ η' ν α ; .
Λυπηρόν διότι αί πρι.ετοιμασίαι σας άπ.βησαν εις μάτην, ά λ λ ’ ώς
βλέπετε ήτον άνάγχη νά στολίσωσι τον ναόν οι δήμαργοί μ ις . Λ ί
χυριαι Ιδώ δεν λογαριάζονται, διότι δεν είναι ψηφοφόροι, ά λ λ ’ οϋτε
χ ομματάρχαι.— Πατριούτιδα Κ ό ρ ι ν θ ο ν . ’ Εάν έπρεπε νά δημοσιεύωμεν όλους τούς λόγους, οιτινε; άπηγγέλθησαν πατά τάς ημέρα;
ταύτα ς, έπρεπε νά προσθέοωμεν εις τό ψύλλον μας έκτακτον παράρ
τημα. — Καν Κ. Δ. L a u s a n n e .
Έ λ ή - θ η : δημοσιεύεται,
άλλά μέ την υπογραφήν σας.— Κον Γ. Μ. Π ε ι ρ α ι ά . Δυπούμεθα
άδυνατούσαι νά συντελέσωμεν εις τήν εύτυχία ν σας. Ά π ο τ α ν θ ή τ ε
προς τήν έντα .θ α φιλόπτωχου Α δ ε λ φ ό τ η τ α , ής προίσταται ή χ.
Ρενιέρη. Ί σ ω ς χττορθωθή τ ι . Έ ν έναντία όμους περιπτώσει Ιμμείνατε
εις τήν εύγενή άπόφασίν σας. ’ Αφού είσθε νέος καί έργάζεσθε τά
π άντα θά έξοιχονομηθώαι.— Κον Δ. Τρ Ζ α γ α ζ ί γ ι ο ν
Έλήφθησαν ε’ι ς έξιόφλησιν παρά τοΟ Ιατρού χ. 1 σ. φρ. χρ. τεσσαράκοντα.
Μυρίας εύχαριστίας διά τήν εύγενή φροντίδα.— Καν Ζ. Κ. λ ύ ρ α ν .
Ε π ι σ τ ο λ ή ύμών έλήφθη. *Αναμένομεν δέ εύχαρίστως,καί τήν σχετικήν
προς τούτο άπάντησ.ν του χ Β.ίνίυρίας εύχαριστίας Οι’ εύγενή φροντίδα.
Κ αν Αγ. Σ. Λ. Ά γ χ ί α λ ο ν. ’ Αποστέλλονται εύχαρίστως μετά
χρυσού περικαλύμματος καί ’ Ανθολογίας — Καν Φ. Φ. Κ έρ κ υρ α ν. Δημοσιεύονται άμφότερα.— Καν Μ. Β. Ά θ ή ν α ς . ‘ Η διεύθυνσις είναι Ιλλειπή; — Καν Κ. Δ II ε ι ρ α ι α. Τά μαύρα άπηγογορεύοντο διότι ήτο νύμφη
Δεν αποκλείεται έν τούτοις τό μαύρον
χρώμα Ιχ τών έπισ.,μων τής Αύλής αμφιέσεων.— Καν Μ Π. Τ ύ ρν α 6 ο v. ‘ Η άδελφή μου σάς γράφει εύχαρίστως, παρέχουσα τ ή ν ζ η τουμένην πληροφορίαν Ά να μ έ ν ο μ ε ν. — Καν Εύ. Κ. Κ έ ρ κ υ ρ α ν .
’ Αλλού ανάπηροι καί ήκρωτηριασμέναι χατορθούν νά στολίζωσι τον
βίον των δ ι’ ώραίων ευεργετικών πράξεων, άνταποχρινόμεναι εις
τόν ένθεον τής γυναιχός προορισμόν. ‘ Ημείς όλομελεΤ; και ΰγιεΤς ά νιώμεν, διότι δεν ήξεύρομεν πώς νά μεταχειρισθώμεν τάς ά μ α ιο τ ά τας δυνάμει; μας. Τί Ιντροπή ! — Κ α» Ε. Μ. Π ε ι ρ α ι α. Πεντό
δραχμου έλήφθη διά ά. τόμον Ιστορίας Γυναιχός. θ ά έ χ η χ α ί ώραίας
εικόνας. Δέν είσθε ή πρώτη συνδρομήτρια ώ; νομίζετε. Τοιαϋτα. !νεγράφησαν, άπό τού παρελθόντος έτους, οτε τό πρώτον άνηγγείλαμεν
τήν έχδοσιν τού έργου χωρίς νά διανείμωμεν ά γγελία ς.— Καν Μ. Κ.
Π ά τ ρ α ς ’ Α γγελία έλήφθη μετά χρημάτων. Σάς εύγνωμονούμεν
δΓ εύγενεΐς ίνεργ ίας. Έ λπ ίζο μεν ότι όλαι αί άναγνιόστριαι μας θά
φ ιλο τιμ ηθώ σ ι νά πράξωσι τό ϊδ ον ’ Εδώ πλέον τίθεται καθαρώτατα
ή γυναικεία φ ι λ ο τ ιμ ί α εις δοκιμασίαν. Ί ΐ ρ α ία ή έπιστολή σας. ’ Εάν

μάς έπιτρέψητε, θα την δημοσιεύσωμεν εύχαρίστως. — ΚανΊΜ. Δ.
Α θ ή ν α ς και A. Ρ. Π ε ι ρ α ι ά . Κ α ί ήμέτεραι άγγελίαι έ λ ή φθήσαν. Μυρίας καί πρός ήμάς εύχαριστίας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ
Ιΐρ ο φυλά ξα τε τ ο ύς καΟρέπτας κ α ί τ ά έ π ίχ ρ υσ χ σκεύη. Ούοέν
αηο.στερον κ α ι ρυπαρώτερον τών άκαθαρσιών, άς αί μυΤαι έναποθέτουσιν^ έπί τών κάτοπτρων ή τών έπιχρύσων σκευών χαί εικόνων.
Προς αποφυγήν τού ρύπου τούτου άλείφετε τά έν λόγω αντικείμενά
δ ι ’ Ιλαφρυΰ στρώματος δαφνέλαιου.

ΣΥΝΤΑΓΗ
Γ λ ύ κ ισ μ α άπό ν τ ο μ ά τ α ι ς . Βράιατε Ιπί μ ία ν ώραν δυο όκ. πρά
σινους τοματας μ! 12 ρίζα. ζιγγιβάριως (πιπερόριζα, τουρκ. τσεντσεφύλλι). Περάσατε τότε τάς το μά τα ; διά καθαρά; οθόνης χαί προ
σθέσετε εις τόν κανώς άποσιαλαχθέντα χυμόν των δύο όκ". ζαχχάρεως, το έξισμένον οξυ του φλο ου καί τό έσωτερικόν όξυν ·ν τριών
λεμονιών.
Αφήσατε το νά βράση μέχρι; ου ό άποψυχόμενος ζωμός
αποτελέση πηχτόν χηλόν. 1 ότε σερβίρετε καί «χετε γευσιικώ τα το ν
πελτέν, διατηρούμε.ον Ιπί πολύν χρόνον.
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Κ0ΠΤ1ΚΗΣ

ΚΑ Ι

ΡΑΠΤΙΚΗΣ

Πάσα καλη και συνετή μήτηρ ΙπιθυμεΤ άναντιρρήτως νά τελε'οπυιήση τήν θυγατέρα της εις τήν τόσιμ πολύτιμον καί αναγκαίου
διά πάσαν γυναίκα τέχνην τής χοπτιχή; Χαί ραπτικής.
¿1 1 ερμανις κ. Αννα Λεμπάουερ διδάσκαλος τής κοπτικής καί
ραπτικής γυναικείων φορεμάτων αναλαμβάνει δι’ ιδίας μεθόδου, νά
τελειοποίηση έντος Ο μαθημάτων θεωρητικώς τε καί πρακτιχώς π ά 
σαν έπιθομούσαν να ό.δαχθή παρ’ αύτής εις τ ιμ ή ν μετριω τάτην.
ί'Η Διεύθυνσις εί; τό γραφείον μας.)
Κ υμ βαλίστρ ια Έ λλ η ν ίς ζητεί παραδόσεις αντί μέτριας αμοιβής.
Πληροφορίαι ε’ ς το I ραφεΐον τής Εφημερίδας τώ» Κυριών.
Διδασχάλισσα I αλλίς πτυχιοΰχος ζητεί παραδόσεις. Προσφέρει
μίαν καί ήμίσειαν ώραν διδασκαλίας ά ν τ ί μ ι ά ς δραχμής Σ υνιστά τα ι
ιδιαιτέρως καί παρ’ ήμών.

δ ι ' εαυτόν τάς άναμνήσει; σου, ή οσάκις ευαρεστείσαι νά τά;
νώ; δε βυθίζουν τό ψυχρόν καί σκληρόν βλέρ,μα του [χέχρι
εκφράζγις, νά πράττγ; τούτο εις φωνήν πλέον ταπεινήν.
τών εγκάτων τή; ψυχής εκείνου προσέθη/.ε : Δυστυχή ! !
Ιωάννη ! ’Εννοείς δτι ό ερως σου πρός τήν κόρην ταύτην πρόσεςε καλά, Διότι εάν σέ ευρω εριπό^ιον ένώπιόν μιου, θά
είναι άληθέ; έγκλημα. 'Ότι διά τής άσεβείας σου ταύτης σέ κατασυντρίψω ου; μήρμυκα, ινα ό'ιελθω καί προχωρήσω.
πρός παν ιερόν καί όσιον προκαλεί; αυτόν τόν θεόν ! "Οτι θά Και καταλιπων τον πασχοντα εν τ*ρ φοσεοά τή; ο$υνη; ά°γωέπισύρη,ς επί σέ τρομ.εράν τήν θείαν οργήν καί άνάλογον του νία άπεσύοθη.
εγκλήματος σου τήν θείαν τιμωρίαν !
O I εωργιο; ωχρο;, ασθμ.αίνων, έξηντλημένο; ήννόησεν εκ
Αυτό ήθελες νά μοί είπ/,ς ; είπεν ο Μονμάγερ εξερχόμενος.
τών
λόγων
του άόελφοϋ του, δτι πρώτη; ευκαιρίας παρουσια“Ηθελον νά σοί εϊπω ακόμη, oTt δέν θά επιτρέψω ποτέ τήν
σθησομένη;
ή απειλή του θά έπραγματοποιείτο. Συναισθανό
τέλεσιν τοιαύτης ιεροσυλίας. "Ότι ή άθωότης, ή άγνότης, ή
μενο;
όέ
τήν
αδυναμίαν του, πάσχων υπέρ ποτε άλλοτε έκ
άρετή, ή νεότης καί ή ευτυχία τη; κόρη; αυτής δέον νά μ,ή
τή;
φρικώδου;
συγκινήσεως, ήν πρό ολίγου υπέστη, αδυνατών
μολυνθώσιν οΰτω άσυστόλως υπό άνδρό; ανευ καρδίας, ανευ
να
un ο|/.ειν/] εττι ττ'λεον τον (ρριζώότ) καί αιρόρτιτον αυτόν
αισθήματος, ανευ ηθικής, ύπό άνδρό;, οό ή δολοφόνο; χειρ
βίον, άπεφάσισε νά δώση εν τέρμ,α εις αυτόν. Έκεί πρό του
φέρει ετι νωπά στίγματα αίματος.
ερμαρίου του έζηπλοΰτο προκλητικουτατον ουραίον μικρόν ποΤήν άγαπώ, άπήντησεν ό Ιωάννης.
λυκροτον,
οπερ ο πασχουν εθεωρει κατά τήν στιγμήν εκείνην,
Τό βλέπω. Καί θέλεις ινα κορέσγ; τό μωρόν αυτό πάθος
ω;
τό
μονον
μ.έσον απαλλαγής άπό τών καθτμευινών βασά
σου νά εγκληματίαν,; εκ δευτέρου. Ευτυχώς εγώ είμαι έδώ,
νων του.
ινα σέ επαναφέρω εις τήν οδόν τής λογικής. Έν ονόματι τής
Ελαβεν αυτο επιεσε τήν σκανδάλην καί στρέφουν τελευ.άθωότητος τής κόρης αυτής επικαλούμαι σήμερον τήν άπό
τών χειρών σου απαλλαγήν της. Σκέφθητι υπό ποίας φρίκης ταίον άποχαιρετισμόν πρό; τήν πρό του παραθύρου του έκτεικαί εντροπής ήθελε καταληφθή, εάν ήμέραν τινά τή άπεκα- νομενην πεόιαόα, έστήριξε τό στόμιον τού δπλου επί τού δεζιοΰ κροτάφου του.
λύπτετο το έγκλημά σου.
Τί; θά τή τό άποκαλύψγ ;
Τήν αυτήν στιγμήν προέκυψεν έκ τοΰ άπέναντι του δω
’Εγώ, εάν δ έ ν συνέλθγ; άμέσω; καί αήν άποστείλϊΐ; εις ματίου παραθύρου ή λευκή μορφή τή; Λουκιανή; περίλυπο;,
τοΰς'γονει; τη; ;
ρεμοαφουσα και προς τον αστεροεντα ουρανόν στρέφουσα τό
Νομίζω δτι μέ άπειλεΐ;, ή μάλλον δτι μοί δ ί δ ε ι ; διατα- δακρύβρεκτον δμμα.
γά; ; είπε λαμβάνων τόν άσθενή άπό τά; δύο χεΐρας. Ά τε(ακολουθεί)·.

